
 

 

 

 

A konferencia a Szilikátipari Tudományos Egyesület, Kő- és Kavics 
Szakosztálya szervezésével, a BME Építőanyagok és Magasépítés és 
a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszékek szakmai védnök-
ségével a Konferencia Iroda Bt. szervezésével és lebonyolításával 
kerül megrendezésre 

 

2019.09. 19-20. Tata, Hotel Kiss 
(2890 Tata, Bacsó Béla u. 54.)  

  

  

Jelentkezési lap 

Előjelentkezési határidő: 2019. július 31. 

Normál jelentkezési határidő: 2019.09. 10. 
 

Név:  - Egy jelentkezési lapon egy fő jelentkezését kérjük 

feltüntetni.  

- Csoportos 5 fő feletti jelentkezés esetén érdeklődjön 

irodánkban.  

- A hiányosan és/vagy nem olvashatóan kitöltött 

jelentkezési lap nem alkalmas a regisztrációra.  

- Tudomásul veszem, ha egyik kategóriát sem jelölöm 

be, akkor a „legmagasabb” kategóriába kerülök.  

- Kedvezmény esetén jogosultságomat igazolom. 

- A jelentkezési lap megküldésével adataim keze-

léséhez hozzájárulok. 

Beosztás:  Mobiltelefon: 

E-mail cím: 

Cégnév: 

 Adószám: 

Számlázási cím: 

Postázási cím: 

Kapcsolattartó: 

Telefonszáma:  

E-mail címe: 
 

Részvételi díj kategóriák Normál kategória Nyugdíjas/diák 
Szeniorok/SZTE örökös Tagok/ 

Nappali tagozatos hallgatók 

2019. július 31-ig  19.500,-Ft/fő+ÁFA  17.000,-Ft/fő+ÁFA  13.500,-Ft/fő+ÁFA 

2019. július 31-után  21.000,-Ft/fő+ÁFA  18.500,-Ft/fő+ÁFA  15.000,-Ft/fő+ÁFA 

   

Étkezési igények 

Ebéd Vacsora 

2019. 09. 19. 2019. 09. 20. 2019. 09. 19. 

 2.900,-Ft/fő+ÁFA  2.900,-Ft/fő+ÁFA  3.900,-Ft/fő+ÁFA 

   Szállásigényeket 2019. augusztus 31-ig tudunk fogadni, utána csak a Hotel foglaltság függvényében tudunk biztosítani. 

Szállásigénylés 

Egyágyas elhelyezés esetén 15.000,-Ft/fő/éj +ÁFA +500,-Ft/fő/éj-IFA  09.18.   09.19. 

Kétágyas elhelyezés esetén 10.000,-Ft/fő/éj+ÁFA +500,-Ft/fő/éj-IFA  09.18.   09.19. 
 

  
Reklámozás és kiállítás  

        

 

Termékismertető előadás (15 perc időtartamban, 2 m2 kiállítási 
alapterület épületen belül – installáció nélkül -, cégismertető a 
konferencia honlapján valamint a konferencia papírkiadványában 
1 oldal terjedelemben: 60.000,-Ft + ÁFA  

 
2 m2 kiállítási alapterület épületen belül – installáció nélkül -, 
cégismertető a konferencia honlapján valamint a konferencia 
papírkiadványában 1 oldal terjedelemben: 50.000,-Ft + ÁFA  

 
2 db roll-up elhelyezési lehetőség-, cégismertető a konferencia 
honlapján valamint a konferencia papírkiadványában 1 oldal 
terjedelemben: 35.000,-Ft + ÁFA 

 
Cégismertető a konferencia honlapján és a papírkiadványában 
1 oldal terjedelemben, szórólap (max. 4 féle A/4 egyoldalas) 
elhelyezés a konferencia csomagban: 30.000,-Ft + ÁFA 

 
Szórólap (max. 2 féle A/4 egyoldalas) elhelyezés a konferencia 
csomagban: 19.000,-Ft + ÁFA 

 További …. m2 kiállítási területet igénylek. 8.500,- Ft/m2+ÁFA 

Szállásigényemet 2019.09.06.-ig megadom. A részvételi díj és az igényelt szolgáltatási költség összegét a megküldött díjbekérő beérkezése után befizetem. Tu-
domásul vesszem, ha jelentkezésem ellenére a konferencián valamilyen okból nem veszek részt, úgy a befizetett összeget vissza nem igényelhetem. A feltüntetett 
árak nem tartalmazzák a 27% ÁFA-t. A jelentkezési lap elküldésével hozzájárulok fent megadott adataim használatához. 

 
A jelentkezési lap visszaküldhető és további információ kérhető: 
 

Szilikátipari Tudományos Egyesület 
1034 Budapest, Bécsi út 122-134 
Telefon: +361/2019360 
info@szte.org.hu 
 

Konferencia Iroda Bt.  
1084 Bp., Mátyás tér 10-11., 614.  
Mobil: +3620/9432634 
Mobil: +3620/3567123 
posta@kibt.hu 
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